
COLÓQUIO SOBRE A NOVA PAC 2014-
2020 E A FISCALIDADE AGRÍCOLA

Entrega de passaportes sanitários 
(Cartões) ao domicílio

01 Março
Lua Nova 
05:02

16 Março
Lua Cheia 
14:10

08 Março
Quarto Crescente 
10:27

22 Fevereiro
Quarto Minguante 
14:16
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1) A Nova PAC 2014-2020
    Com apresentação do novo modelo das ajudas para 2015 e as implicações das                   
    candidaturas de 2013 e 2014;
     As ajudas diretas ao sector do leite, um dos setores contemplados em Portugal;
     O novo Plano de Desenvolvimento Regional relativo aos planos de Investimen    
     to, que sucede ao PRODER;

2) A Fiscalidade Agrícola
     IMI;
     A contabilidade Agrícola (principais alterações);
     A segurança social;

3) As Principais Linhas de Crédito para o sector agrícola e os seguros de colheita.

A Cooperativa Agrícola de Barcelos e a Caixa de Crédito Agrícola CA Noroeste 
estão a organizar um colóquio sob o tema “A Nova PAC 2014-2020 e a Fiscalidade 
Agrícola” para o dia 14 de março, no Fórum S. Bento Menni.

Com um grupo de oradores de referência na região e no país, os temas a abordar 
relacionam-se com:

Será sem dúvida um dia de trabalho muito importante e esclarecedor para o fu-
turo das explorações em Barcelos. Brevemente será divulgado o programa deta-
lhado nos locais habituais.

Faça a sua inscrição na Cooperativa através do telefone 253 808 900.

Depois do êxito do serviço de entrega ao domicílio dos medicamentos veterinários, a dire-
ção entendeu oportuno alargar este serviço à entrega de Passaportes Sanitários (cartões). 
Solicite os cartões dos seus animais juntamente com a encomenda telefónica de medi-
camentos veterinários e estes serão entregues pelos técnicos de Inseminação Artificial 
simultaneamente com os medicamentos. Evite, assim, deslocações desnecessárias à OPP.

Tenha em atenção que os cartões provenientes da identificação de vitelas e vitelos, efe-
tuados pelos serviços da OPP e do contraste leiteiro, dispõem de um prazo até 14 dias 
para serem emitidos.

Quando efetuar a sua encomenda de medicamentos pelos telefones 
253808027/8, indique que pretende a entrega de cartões.

Campanha de venda
de pintos, patos e perus
para recria

O armazém Central de Vila Boa vende 
pintos, patos e perus para recria me-
diante encomenda prévia. Informe-se 
no local, ou pelo telefone 253808020. 
As entregas serão quinzenais.
Dirija-se à farmácia da cooperativa 
para obter mais informações sobre os 
suplementos de rações e estimulantes 
para os animais, assim como apoio ve-
terinário.

14 de Março 2014

PAC 
2014-2020
e Fiscalidade 
Agrícola

Fórum 
S. Bento Menni



Armazenamento de 
fitofarmacêuticos nas 
Explorações Agrícolas
Lei n.º26/2013 de 11 de Abril (Art.º 23º)

Leilão de Novilhas, dia 6 de 
Março no local habitual
A cooperativa vai leiloar no próximo 6 de Março, pelas 
14h30, um lote de 5 novilhas.
Como habitualmente o leilão será nos armazéns de Vila Boa.
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Colheita de Amostras de Terra para Análise

Nas explorações agrícolas, os produtos fitofarmacêuti-
cos devem ser armazenados em instalações concebidas 
de acordo com os requisitos mínimos em relação à sua 
localização, construção e medidas de segurança. 
Alertamos todos os associados para a obrigatoriedade 
da existência destas construções na exploração, mes-
mo que o armazenamento seja por um curto período de 
tempo.
Sobre a localização e construção desse armazém pode 
recorrer ao apoio dos técnicos da cooperativa.

Só conhecendo a fertilidade das suas terras poderá utilizar corretamente os fertilizantes por forma a obter os melhores 
resultados nas suas produções.

Esta fase do ano é aconselhável para se proceder à colheita de amostras de terra para análise, caso não tenha aplicado 
quaisquer fertilizantes orgânicos ou minerais, evitando assim “mascarar” os resultados. Caso tenha feito há pouco tempo 
essa fertilização, deve aguardar que as suas culturas forrageiras de outono/inverno façam a extração dos nutrientes do solo. 
Neste caso, a colheita das amostras de terra apenas deverá ser feita perto da fase de corte da forragem (Abril).

Como proceder com a colheita das 
amostras de terra?
Material Necessário:

Sonda, Pá ou Enxada;

Balde

Sacos;

1º - Se o terreno não for uniforme deverá dividir-se em parcelas, em cada uma das quais todo o terreno pareça semelhante 
quanto à cor, textura, declive, drenagem e aspeto das culturas;

2º - Percorre-se em ziguezague cada uma das parcelas (cuja área pode ter vários hectares) e vão-se colhendo ao acaso 
pequenas amostras de terra parciais de igual tamanho na camada arável, até cerca de 25-30 cm de profundidade, que se 
deitam no balde bem lavado. No fim mistura-se a terra o melhor possível, retirando as partículas de dimensões maiores que 
amêndoas. Obtém-se assim uma amostra composta representativa do terreno. Desta terra retira-se cerca de meio quilo e 
coloca-se no saco plástico que em seguida será devidamente etiquetado.

 “Não há um bom resultado analítico, sem uma boa colheita de amostras”. Entregue-as na sua Cooperativa para aná-
lise. Os técnicos agrícolas farão as recomendações sobre a fertilização mais adequada. 


